
 کتاب عنوان

 1جلد سنتز و طراحي براي کاربردها و مفاهيم چندجزئي هاي واکنش

 آلي شيمي در 2D NMR سنجي طيف کاربرد

 ( خاك بدون کشت هاي روش) هيدروپونيك

 ساختارهاي شناسايي يپاسخنامه و استاد راهنماي" پيشرفته سنجيطيف نكات بررسي و پاسخنامه

 "2DNMR هايطيف از آلي

 درشيمي کاربردکامپيوتر

 کاربردها و اساس ها نانوماشين

 آن کاربردهاي و الكتروشيميايي امپدانس سنجي طيف

 سنتزآلي طراحي اصول

 تجزيه الكتروشيمي

 الكتروشيمي در مسئله حل

 آلي شيمي در سنجي طيف مباني

 آلي شيمي در تاپيشرفته پايه مفاهيم از

 ( آزمايش و تئوري) موادآلي شناسايي و جداسازي

 2 ويرايش شيمي درآزمايشگاه برايمني اي مقدمه

 -11فسفر ي هسته مغناطيسي رزونانس سنجي طيف

 دوبعدي سنجي طيفNMR با آلي هاي ترکيب ساختار تعيين

 کاربردها و اصول معدني غشايي رآکتورهاي



 فيزيك شيمي در رياضي

 خطرناك آزمايشگاهي مواد دفـع راهنمـاي

 شيميايي راکتورهاي و شيميايي واکنشهاي

 هيدروپونيك کشت

 (اول جلد) کاربردها و اساس شيميايي الكترو هاي روش

 آلي شيمي در تجربي هاي روش

 يمهب و بانك نقل، و حمل تجارت، گمرك، المللي بين تامين زنجيره در چين بالك کاربرد

 پرتوي بيوفيزيك

 قابل) حيجرا ابزارهاي و الكساندر هايکتاب از برگرفته: ليزر و الپاراسكوپي کاربردي راهنماي

 رشت کارکنان و دانشجويان کليه و عمل اتاق دانشجويان براي استفاده

 اي هسته پزشكي فيزيك اصول

 (1 جلد) اپتيك نانو مباني

 (چهارم ويراست) ليزر اصول

 (1 جلد) اپتيك نانو مباني

 پرتوي حفاظت و راديوبيولوژي گايدالين: راديوتكنولوژيست براي راديولوژي

 (چهارم ويرايش) اي هسته پزشكي راديوبيولوژي و فيزيك

 بنيادي مفاهيم با آشنايي: بالکچين

 ليزر الكترونيك مسائل تشريح

 اي هسته فاجعه يك تاريخ چرنوبيل



 اي هسته رآکتور فيزيك

 هاداده پايگاه در پيشرفته مباحث

 واقعي هايپروژه اساس بر Python نويسي برنامه کامل مرجع

 و Python 3x هوشمند هاي برنامه ساخت براي کامل راهنماي) پايتون با مصنوعي هوش

TensorFlow 2 )- دوم ويراست 

 جديد ويرايش(  محور مسئله)  MCNPX اي هسته کد بر کاربردي رهيافتي

 ( DVD همراه)  سري هاي پردازنده بر مبتني ديجيتال هاي سيگنال بالدرنگ پردازش

 SPss افزار نرم با آماري تحليل و تجزيه

 MATLAB از استفاده با رادار سيگنال تحليل و پردازش

 2زمان در گسسته سيگنال پردازش

 1زمان در گسسته سيگنال پردازش

Artificial intelligence: a modern approach 

Exam ref 70-762 Developing SQL databases 

 مبتديان براي Javascript آموزش

 mysql & php خودآموز

 (بلوکي هايزنجيره و هادادهکالن به گذر راهكار) پيشرفته داده هايپايگاه

 داد؟ خواهد تغيير را خالق اقتصاد چطور بالکچين فناوري: شده توزيع خالقيت

 MySQL گام به گام آموزش

 (1 جلد) هاداده پايگاه هايسيستم مفاهيم



 SQL Server گام به گام آموزش

 اعتماد قابل شده توزيع هايسيستم ساختن براي راهنمايي: امن رايانش مباني

 دندانپزشكي ليزر کامل مرجع

 صفار( زاد لطفي) اينگل MATLB از استفاده با ديجيتال هاي سيگنال پردازش

 داده پايگاه هايسيستم در ترميم و همروندي کنترل

 Python نويسيبرنامه با ديجيتال سيگنال پردازش

 Python با ژرف يادگيري

 صنعت دنياي تا کوينبيت از بالکچين

 جاوا زبان به نويسيبرنامه گام به گام آموزش

 Python با ماشين يادگيري

 2جلد..فرايند هاوکاربردهاي سامانه مفاهيم بر اي مقدمه اي هسته انرژي

 حديث و قرآن در اخالقي مسئوليت

 مقدس دفاع دوران در ايران پايداري ادبيات در سيري: ايثار هاينخل

 Functional expressions in=  انگليسي زبان مكالمات در کاربردي اصطالحات

English conversations 

 رجمهت و فيلم و نوار ترجمه دروس استفاده مورد: اصلي زبان هايفيلم درك در رايج اصطالحات

 انگليسي زبان رشته دانشجويان 2 و 1 شفاهي

 متن ويرايش و نويسي درست راهنماي بهنويسي

 هند و ايران اجتماعي طبقات نظام کاست شناسي انسان



 اروپا هفدهم و شانزدهم هايسده در جادو و سحر

 عامه فرهنگ

 لمل فرهنگ و تاريخ در اساطيري هايشخصيت و اسطوره نقش: شناسياسطوره به نو نگاهي

 ايران باستاني هايآيين و اساطير در آفرينش

 يلدا شب

 سوريچهارشنبه

 محلي بومي، و ورزشي هايبازي انواع با آشنايي

 اصالحي تمرينات کامل راهنماي

 نَوَسان در تطبيقي ادبيات

 ادبيات شناسي جامعه

 (شيرازي حائري اهللآيت هايدرس از مدوّن ايگزيده) هنر حكمت

 مرگ اضطراب درمان

 اقتصادي مفسدان با( ع)علي امام برخورد هاي شيوه

 اسالم در اجتماعي روابط تاانجام، ازآغاز انسان: 4ج/طباطبايي عالمه آثار مجموعه
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